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‘Van buiten naar binnen
naar buiten’

• Zingen: ‘Met open armen’ 
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein: Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol onarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.
Refrein

• Woord van welkom
• Intochtslied: ‘Welkom in Gods huis’

Welkom van waar je ook komt
‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt

God is de gastheer vandaag
In Zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de gastheer vandaag

Refrein: Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan
Refrein

• Stil gebed
• Bemoediging en groet
• Inleiding op het thema

• Zingen: ’Stil (Opwekking 695)’
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in Uw sterke hand

Refrein: Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen
ken Zijn kracht vertrouw Hem en wees stil
Refrein

• Gebed
• Moment met de kinderen
• Kinderlied
• Kinderen naar Blitz
• Zingen: NLB221: 1, 2 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem
met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord
dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood,
zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

• Schriftlezing: Genesis 1:26-2:4 (Bijbel in 
Gewone Taal)
God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten
op mij  lijken.  Ze zullen de baas zijn over de
vissen in de zee en de vogels in de lucht. En
ook over het  vee,  over alle kleine dieren en
over  de  hele  aarde.’  Toen  maakte  God  de
mensen.  Hij  maakte  ze  zo  dat  ze  op  hem
leken.  Hij  maakte ze  als  man en als  vrouw.
God  zegende  de  mensen.  Hij  zei:  ‘Jullie
moeten kinderen krijgen.  Zorg ervoor dat  er
overal  op  aarde  mensen  komen.  Jullie
moeten de baas zijn  over de aarde.  En ook
over de vissen in de zee, over de vogels in de
lucht en over alle dieren op het land.’ God zei
ook:  ‘Alle  planten  en  bomen  op  aarde  zijn
voor  jullie.  Jullie  mogen  de  zaden  en  de
vruchten eten.  De bladeren en het  gras  zijn
voor de dieren.’ En zo gebeurde het. God keek



naar alles wat  hij  gemaakt had en zag dat
het heel mooi was. Toen werd het avond en
het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo
werden de hemel en de aarde gemaakt,  en
alle prachtige dingen die daarbij horen. Op de
zevende  dag  was  God  klaar met  zijn  werk.
Toen rustte hij  uit.  God zegende de zevende
dag. Hij  maakte van die dag een bijzondere
dag. Want op die dag was hij  klaar met de
schepping en rustte hij uit van al zijn werk. Dat
is het verhaal van de schepping van de hemel
en de aarde.  Zo zijn  de hemel en de aarde
ontstaan.

• Zingen: ‘Mon âme se repose’
• Stof tot nadenken
• Zingen: ‘In deze stilte’ (Sela)

Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

• Pastorale mededelingen
• Gebeden
• Collecte
• Slotlied: ‘Nooit meer alleen (Opwekking 

698)’
Ook al gaat mijn weg
door een die dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast
overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om want U bent nabij.

En ik vrees een gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Refrein: Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

En, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Dat schijnt voor elk
die volhoudt en wacht
Maar tot aan die dag dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Ja, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Refrein
• Zegen van St. Patrick
• Uitlooplied: ‘Het leven in mij (Opwekking 

801’
Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt
dat Jezus leeft, en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen.

Refrein: Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt:
waar ik ook ben, daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.
Refrein

God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven.

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven.
Refrein


